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   INTEGRACYJNY BERLIN – NIEZAPOMNIANA PRZYGODA 

JARMARKI ŚWIĄTECZNE – BERLIN 2018 

Program wyjazdu: 

− zbiórka uczestników o godz. 06:00 

− przejazd do Berlina  

− zwiedzanie miasta z przewodnikiem: centralny punkt miasta - Alexanderplatz - 

osobliwości ulicy Unter den Linden - Wyspa Muzeów (dla chętnych istnieje możliwość 

wejścia do Pergamonu), Katedra, Bebelplatz, Opera Berlińska, Neue Wache Katedry –

Niemiecka, Francuska, Konzerthaus 

− czas wolny na Aleksanderplatz, możliwość wejścia do sklepu PRIMARK 

− zwiedzanie miasta cd.: Brama Brandenburska, Reichstag, pomnik pamięci ofiar 

Holokaustu, Siegesäule 

− czas wolny na Placu Poczdamskim – Berlińskie Arkady - wizyta na jarmarku  

− przejazd do dzielnicy Charlottenburg, czas do dyspozycji na zakupy i jarmarki - 

Kudamm, Europa Center,  

− wyjazd z Berlina, powrót na miejsce ok godz. 22:00. 

wycieczka 1 dniowa – termin 01 grudnia (sobota) 
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       JARMARKI ŚWIĄTECZNE 2018 

DREZNO i MIŚNIA 1 dzień 

wycieczka 1 dniowa – termin 08 grudnia (sobota) 

program wyjazdu 

− zbiórka uczestników godz. 04:30, wyjazd w kierunku Saksonii 

− przyjazd do Miśni - kolebki Saksonii i stolicy porcelany – spacer po pięknie 

zachowanej  i odrestaurowanej średniowiecznej starówce; pójdziemy wąskimi 

uliczki wspinając się między kamienicami stromo na górę zamkową z Albrechtsburg, 

gdzie tronuje gotycka Katedra Miśnieńska 

− pokaz wyrobu Miśnieńskiej Porcelany (w języku polskim) 

− przejazd do Drezna, po drodze postój na zdjęcia przy kompleksie pałacowym 

Moritzburg, tzw. Pałacu na wodzie, nazywanym jednym z najpiękniejszych celów 

wycieczek drezdeńczyków. 

− wizyta w Najpiękniejszym Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie 

z setkami gatunków musztardy - degustacja  

− Drezno: zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Starówka Drezna, pieszo. Zobaczymy 

słynne zabytki miasta, znane na całym świecie - barokowy pałac Zwinger, Plac 

Teatralny z Operą, kościoły - Katedra i Kościół Mariacki,  renesansowy Zamek 

Rezydencyjny, w pobliżu porcelanowa ściana z orszakiem książąt i królów 

saksońskich.  

− ZWINGER – z zewnątrz (możliwe wejście w czasie wolnym) 

− czas wolny na świąteczne zakupy i uczestnictwo w jarmarku Striezelmarkt - 

najstarszy Bożonarodzeniowy jarmark w Niemczech, którego tradycja sięga                      

XV wieku – NIEMIECKIE KIEŁBASKI, MUZYKA, ZAKUPY ŚWIĄTECZNE, PRIMARK 

− zbiórka, wyjazd do Poznania, powrót ok. 23:30 

 


